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Kralj Širam in iznajditelj šaha 19
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Predgovor

Zagoričan Jurij Vega (1754–1802) je leta 1794 objavil svoje monumentalno
delo z naslovom Popolna zakladnica logaritmov. Nastajalo je med boji evrop-
skih koalicijskih sil s Francozi na Nemškem, izšlo pa je v Leipzigu. Glav-
nina tega Vegovega velikega logaritmovnika so tabele desetiških logaritmov,
izračunanih na deset decimalnih mest. Spremno besedilo je natiskano v la-
tinščini, ki se je v Vegovem času uporabljala v evropski znanosti, vzporedno
pa tudi v nemščini. Delo so uporabniki v glavnem sprejeli z navdušenjem in
pohvalami. Skoraj 60 let po izidu Vegove Popolne zakladnice logaritmov pa
je Gauß napisal precej ostro kritiko tega dela, in sicer v zvezi z napakami.
Gaußova kritika je srž tega gradiva.

Vegov veliki logaritmovnik je zasnovan, kot je razvidno iz njegovega dalj-
šega naslova v latinščini in nemščini, na dveh delih holandskega matematika
in knjigarnarja Adriaana Vlacka (1600-1667), in sicer sta to Arithmetica Lo-
garithmica iz leta 1628 in Trigonometria artificialis iz leta 1633. V Vegovem
času, po več kot poldrugem stoletju, ju je bilo že težko dobiti, vsebovali
pa sta precej napak in tabele v njih so bile nerodne, zahteve po točnejših
tabelah pa so bile vedno večje, zlasti v astronomiji. Astronomom so loga-
ritmi od njihove iznajdbe naprej zelo olajšali mukotrpno računanje z dolgimi
decimalnimi števili.

Bežen pogled v Popolno zakladnico logaritmov

Jurij Vega je Vlackove tabele reorganiziral in jih s tem minimiziral po straneh,
opozoril na konkretne napake in jih odpravil ter temeljito pojasnil postopke
za računanje logaritmov. V Vegovi Popolni zakladnici logaritmov (v la-
tinščini Thesaurus logarithmorum completus, v nemščini Vollständige Samm-
lung größerer logarithmisch-trigonometrischer Tafeln) najdemo desetiške lo-
garitme naravnih števil od 1 do 100 999, logaritme trigonometričnih funkcij
za vsako kotno sekundo od 0◦ do 2◦, za kote nad 2◦ pa za vsako deseto
ločno sekundo. Natančne tabele po kotnih sekundah so zelo pomembne za
računanje v astronomiji, ki ima opravka tudi z zelo majhnimi koti. Vega
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je dodal še Wolframove1 obširne tabele naravnih logaritmov naravnih števil
na 48 decimalnih mest. S tem je Vega dejansko opravil prvi ponatis Wol-
framovih tabel, z napakami vred. Ni pa znano, zakaj so takrat potrebovali
tako natančne tabele naravnih logaritmov.

Vega je dodal še manjše tabele, kot so: pretvorba kotnih stopinj v kotne
sekunde, dolžine lokov, ki ustrezajo kotom od 1◦ do 360◦, od 1′ do 60′ in
od 1′′ do 60′′, na enotski krožnici, in pretvorbe ločnih minut in sekund v
stopinje. Vključil je še število π na 140 decimalnih mest, od katerih je prvih
136 pravilnih. To je bil takrat rekord, ki se je obdržal skoraj 50 let. Pri
tem je natančno razložil, kako je prišel do rezultata. Nekaj let pred izidom
velikega logaritmovnika je Vega poslal izračun števila π z obrazložitvijo vred
akademiji v Sankt Peterburg, a žal se je nekje zmotil in rezultat je pravilen
"le" na prvih 126 decimalnih mest.

V velikem logaritmovniku je Vega objavil tudi formule za razreševanje
ravninskih in sfernih trikotnikov ter mnogokratnike pretvornika naravnih lo-
garitmov v desetiške.

Wolframove tabele

Wolframove tabele, ki jih je Vega objavil v Popolni zakladnici logaritmov,
velikem logaritmovniku, vsebujejo naravne logaritme vseh naravnih števil od
1 do 2201, nato pa še za nekatera (ni razvidno, kako jih je avtor izbiral) do
9649. Vse so izračunane na 48 decimalk. Uporabil je tabele, ki jih je leta
1778 v Berlinu objavil Lambertov študent Johann Karl Schulze, ni pa napisal
nobenih navodil za uporabo. V tabelah je nekaj napačnih decimalk, ki so
očitno nastale pri prepisovanju in pri stavljenju v tiskarni. Kljub temu so
Wolframove tabele veliko delo.

Navedimo primere z napačnimi decimalkami, ki so navedeni v [1]. Na-
pačne decimalke so podčrtane, na desni strani pa so v oklepaju zapisane
pravilne vrednosti. Nekaj napak je na zadnjem mestu, nekaj decimalk je
med seboj zamenjanih, večinoma pa gre za zamenjavo ene števke z drugo.
Presenetljive so napake že med začetnimi decimalkami.

1Isaac Wolfram je bil holandski topniški oficir, rojen okoli leta 1725, umrl okoli leta
1787.
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ln 25 = 3.2188 7582 3868 2007 4920 1518 6664 5237 5279 0512 0270 8537 (4)
ln 520 = 6.2538 3881 1575 4730 3890 5943 1391 6603 5948 5573 6970 2109 (2)
ln 829 = 6.7202 2015 5135 2946 7458 9438 7398 4258 1984 3480 0689 3781 (9)

ln 1087 = 6.9911 7688 7121 2094 4314 2094 0113 5496 1854 9739 0836 6598 (45)
ln 1099 = 7.0021 1595 4403 6213 6252 9797 9798 4665 4978 3793 2836 0446 (5)
ln 1409 = 7.2506 3551 1898 6802 1666 1900 4595 9270 5265 1068 1190 9078 (9)
ln 1900 = 7.5496 0916 5154 5318 2804 5010 3412 5658 2952 4395 8223 8557 (1)
ln 1937 = 7.5688 9566 2406 9958 7704 5915 7166 6943 9092 6613 5271 5953 (3)
ln 1938 = 7.5694 1179 2451 7115 4107 1039 4081 4168 2345 5485 7296 6068 (0)
ln 2022 = 7.6118 4239 9580 4167 2531 7344 9130 2913 3485 6203 4646 1388 (3)
ln 2064 = 7.6324 0112 6601 4533 5253 7016 2361 0107 9012 5086 2727 9145 (8 0)
ln 2093 = 7.6463 5372 2445 9997 3169 5593 0168 1869 4452 8847 3298 9182 (96)
ln 2173 = 7.6838 6398 0256 4296 3801 1232 5120 6646 5358 7363 8822 2310 (1)
ln 2175 = 7.6847 8394 3522 7844 6778 0035 9357 3681 2589 1932 0618 0282 (3)
ln 2194 = 7.6934 8164 0835 1755 5532 6579 4910 2482 6354 2979 7805 5167 (1)
ln 3481 = 8.1550 7488 7811 4389 0123 2100 7474 3938 5248 1266 9357 8661 (9)
ln 3571 = 8.1806 0094 7594 4484 4530 5163 1493 4709 4499 7299 9444 9865 (4)
ln 3763 = 8.2329 7179 0593 4372 5547 3923 6715 4209 1867 1195 5427 9662 (2)
ln 3967 = 8.2857 6542 0514 3301 3860 8776 7915 8954 6297 3390 6409 8420 (3)
ln 4033 = 8.3022 6579 4873 3681 4474 5412 1232 4064 8814 9604 2646 0671 (7)
ln 4321 = 8.3712 4213 5931 9331 6817 5700 3074 6603 2093 1505 9768 5116 (3)
ln 4357 = 8.3795 3902 6117 4421 1387 6973 0189 6808 1902 9645 1046 4160 (8)
ln 4757 = 8.4673 7249 6432 3814 8099 9526 5288 7675 6847 3265 0942 9932 (2)
ln 5123 = 8.5414 9548 3939 2022 8719 8267 1219 8137 4359 9563 9938 5523 (5)
ln 6343 = 8.7551 0712 1623 8971 3788 6306 9319 4648 4014 2772 4979 6583 (3)
ln 7247 = 8.8883 4286 9109 2814 1748 1121 9911 9424 1021 9076 6104 9646 (5)
ln 7853 = 8.9676 5090 3374 8746 3293 2086 7219 8670 7320 2793 6962 8966 (8)
ln 8023 = 8.9900 9769 5753 6559 8991 1586 0261 2905 5768 7889 0691 5414 (5)
ln 8837 = 9.0867 0273 1518 0044 2054 1702 1262 0822 9110 0077 8814 1651 (3)
ln 8963 = 9.1008 6027 1357 3616 8941 4654 6914 7538 1521 9740 3652 1970 (3)
ln 9409 = 9.1494 2195 7006 7656 4423 3443 2404 0792 3427 6178 2980 5318 (3)
ln 9623 = 9.1719 1134 5356 4008 3304 4318 8417 3292 1920 4903 2962 8784 (5)
ln 9883 = 9.1985 7138 8376 1838 9114 7753 6930 0203 2204 3769 9935 1194 (3)
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Tri napake v Wolframovih tabelah je Vega odkril že sam in navedel
pravilne vrednosti v seznamu napak na koncu Thesaurusa. Te so pri na-
ravnih logaritmih števil 25, 520 in 7027. Za slednje ima naravni logaritem v
tabeli napačen celi del 3, očitno pa je le-ta 8.

O Isaacu Wolframu je znano bore malo, še največ se da izluščiti iz njego-
vega dopisovanja z matematikom, fizikom, filozofom in astronomom Johan-
nom Heinrichom Lambertom (1728–1777), kot je opisano v [1]. Lambert nam
je morda najbolj znan po tem, da je prvi dokazal iracionalnost števila π. Wol-
fram je sestavil poleg omenjenih tabel naravnih logaritmov še druge tabele,
od katerih je treba omeniti tabele razcepov naravnih števil na prafaktorje.

Slika 1: Del Wolframove tabele iz [4].

Gaußove pripombe v astronomskih poročilih

Carl Friedrich Gauß (1777–1855), matematik, fizik, geodet in astronom, je
uporabljal Vegovo Popolno zakladnico logaritmov, saj so našli en izvod v nje-
govi zapuščini. Leta 1851 je v Astronomskih poročilih objavil precej hudo kri-
tiko na račun Vegovega Thesaurusa, zlasti glede zaokroževanja logaritmov na
zadnjih decimalkah. Do takrat zadnjim decimalkam niso posvečali posebne
pozornosti. Gauß pa je postavil načelo, da se morajo števila v tabelah kolikor
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je le mogoče ujemati s pravo vrednostjo logaritmov, natančneje, razlika med
pravo in izračunano vrednostjo ne sme na zadnji decimalki biti večja kot pol
enote. Vega se je tega načela v tabelah desetiških logaritmov naravnih števil
držal, pri logaritmih trigonometričnih funkcij pa ima na zadnjih decimalkah
veliko napak. Kasneje bomo pojasnili, zakaj. Ravno te napake so verjetno
vzpodbudile Gaußa, da je napisal precej oster članek [3], katerega prevod
sledi.

ASTRONOMSKA POROČILA.
Št. 756.

Nekaj pripomb gospoda tajnega dvornega svetnika Gaussa
k Vegovi Popolni zakladnici logaritmov

Vegova Popolna zakladnica logaritmov je, kakor je znano, veči-
noma nov natis večjih Vlacqovih2 logaritemskih tablic. V pred-
govoru Vega navaja, da obstaja v originalu znatno število na-
pak, ki jih je odpravil, in dodaja, da je razen te popravil na
zadnjih števkah3 logaritmov še zelo veliko nepravilnosti, ki so po
velikosti ena, dve, tri, pa tudi štiri enote. Z enako skrbnostjo
naj bi bile tudi na novo pridružene tabele (namreč tiste, ki vse-
bujejo logaritme trigonometričnih funkcij za prvi dve stopinji za
vsako sekundo posebej) preverjene in popravljene. Vega se sedaj
domišlja, da so njegove tabele skoraj brez napak, in obljublja,
sklicujoč se na popolno4 brezhibnost tabel, prvemu, ki bi našel
kakšno napako, ki bi lahko še obstajala in je nastala zaradi na-
pačnega izračuna (pro sphalmatibus calculum turbantibus5), pla-
čilo v znesku enega dukata6. Če je ta, dne 1. oktobra 1794 raz-

2Vega piše Vlack, Vlaccus (op. prev.).
3Gauss nedosledno uporablja izraze decimalka, števka, mesto (op. prev.).
4Gauss podčrtano besedo in še nekatere piše v razprtem tisku (op. prev.)
5Po pomotah, ki so skalile (zmedle) računanje. Zaradi manjših napak, ki so negativno

vplivale na celotni račun. (op. prev.).
6Zlatnik, cekin, ki je bil v rabi v več evropskih deželah do prve svetovne vojne. Težak
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pisana nagrada, kadarkoli imela posledice, mi ni znano.

Dvomim, če je Vegu čisto jasno, katere vrste možnih napak
zaradi napačnega izračuna naj se gleda. Za vse tabele, ki so
namenjene predstavitvi teoretično dognanim iracionalnim količi-
nam, velja, kakor je znano, osnovno pravilo, po katerem so tablične
količine pravim vrednostim vselej tako blizu, kot je pri izbranem
številu decimalnih mest možno, in da potemtakem odstopanje
nikoli ne sme biti večje kot polovica enote na zadnji decimalki.
Vsak prekršek proti tej hudi normi je napaka, ki lahko zavede do
nepravilnega rezultata tudi računarja, ki se zanaša na ujemanje.
Če nekdo opušča to strogo pravilo in daje prednost pomembnosti
pred nepravilnostjo v svoji presoji, potem zaide odločanje na po-
dročje samovolje. Čeprav je bilo že omenjeno, da sam Vega govori
v zvezi z Vlacqovimi tablicami o popravkih, ki so velike le za enoto
na zadnjem mestu, in si za cilj zadaja popolno brezhibnost, pa
vsekakor kaže namigniti na to, da je imel v mislih strogo pravilo.
S številnimi slučajnimi primerjavami z večmestnimi rezultati sem
tudi ugotovil, da je prvi del Thesaurusa, ki vsebuje logaritme
zaporednih naravnih števil, vedno zelo korekten.

Od tistega časa je bilo glede pravilnosti izpopolnjenih več
drugih logaritemskih tablic in prihajalo je do podobnih ponudb
nagrad za prve prijavitelje napačnih številk; vendar ne vem, če
je bilo pri tem kaj uspeha razen pri Köhlerjevem logaritemsko–
trigonometričnem priročniku, izdanem pri Tauchnitzu v Leipzigu
leta 1847. Založnik teh tablic je pri prvi izdaji obljubil plačilo
za prvo, v postavljenem roku prispelo prijavo posamezne napake,
ki povzroča napačne rezultate, po en lujdor7, in po nekem natis-
kanem poročilu z datumom 1. julij 1848 je bila zares izplačana
nagrada za štiri prijavljene napake. Kar si sedaj pri tem zasluži
spoštovana omemba, je neprijetna okoliščina, da eno od teh napak

je bil 3,5 g, v njem je bilo 98,6% zlata (op. prev.).
7Francoski zlatnik, Louis d’or, težak 6,7 g; v njem je bilo 91,6 % zlata (op. prev.).
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lahko okvalificiramo le s priznavanjem zgornjega strogega pravila.
Namreč logaritem števila 103 000, ki je na 12 mest8 natančno

= 5.012837224705,

je v prvem natisu določen z 8 števkami

= 5.01283723,

medtem ko je po pravilu zaokroženo9 število 5.01283722. Želimo
si, da bi v prihodnje bila ta odločitev upoštevana v drugih takih
in podobnih primerih.

Če bi se Vega seznanil z istim strogim pravilom, bi se mu
zlahka zgodilo, tako kot kralju Širamu, katerega kašča iznajditelju
šahovske igre ni dovoljevala podeliti dogovorjene nagrade.

Da bi ponujena nagrada Vego lahko drago stala pri tisti pred-
postavki, lahko spoznamo že brez vseh preračunov iz neke nepri-
jetne okoliščine, ki jo je lahko utemeljiti, vendar, kolikor vem, to
še nikjer ni bilo omenjeno. Ta neprijetna okoliščina je v tem, da
so v tabeli logaritmov trigonometričnih funkcij števila v stolpcu
za sinuse skoraj brez izjeme ∗) enaka vsoti števil v stolpcu za kos-
inuse in v stolpcu za tangense. Ker so ta števila le zaokrožene
vrednosti natančnih iracionalnih količin, je jasno, da se pri strogo
pravilnih zaokrožanjih ona enakost ne zgodi v vseh primerih, kjer
so odstopanja od točnih vrednosti v drugem in tretjem stolpcu
istega predznaka in je njuna vsota večja kot pol enote na zadnji
decimalki. Zlahka se pregleda, da se večinoma pojavi ta izje-
men primer povprečno enkrat med štirimi, kar lahko potrdimo

8Očitno Gauss šteje le decimalna mesta mantise logaritma (op. prev.).
9Gauss uporablja besedo abgekürzt, kar pomeni skrajšano (op. prev.).
∗) Preveril sem glede tega velike dele tabel; samo med tisoč primeri sem našel eno samo

izjemo, namreč pri kotu 27◦54′0′′ (Gauss uporablja besedo lok namesto kot (op. prev.)).
Vendar lahko to izjemo pripišem, tako kot nekaterim drugim, če bi se takšne pojavile še
tu pa tam, pomoti in ne slabemu namenu.
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z resničnim preštevanjem v takih sedemmestnih tabelah, pri ka-
terih se je na pravilnost zadnje števke skrbno pazilo (Tako je
na primer tako preštevanje pokazalo v omenjenih Köhlerjevih
tablicah za 900 posameznih minut, od 30◦0′ do 44◦59′ točno 225
takih primerov, v katerih je popolno ujemanje vsekakor slučajno).
Vegov Thesaurus vsebuje sinuse, kosinuse in tangense 22 680 ko-
tov. Torej pri predpostavki, da so vsa števila v dveh od teh
stolpcev strogo zaokrožena po pravilu, smemo z manjšo nego-
tovostjo več ali manj pričakovati v tretjem stolpcu 5670 logarit-
mov, ki so določeni nepravilno za eno enoto. Za nagrado prav
toliko dukatov bi bile dobro usposobljene osebe pripravljene vse
skupaj preračunati popolnoma na novo.

Katera dva stolpca sta prvotna10, lahko razpoznamo s primer-
javo z drugačnimi, na več kot deset decimalk zanesljivimi izračuni,
in to že pri nekaj kotih in z gotovostjo, ko se predpostavka stroge
pravilnosti tiče prvotnih stolpcev, v nasprotnem primeru pa vsaj
z veliko verjetnostjo na neki izdatni skupini.

Nekaj koristnega v zvezi s tem je že dokončano na koncu deci-
malnih tablic, ki sta jih leta 1799 priskrbela Hobert in Ideler in ki
so natisnjene le s sedmimi števkami, toda v rokopisu so bile izde-
lane na dvakrat toliko. Tukaj je bilo prikazanih 138 napačnih lo-
garitmov iz Vegovega Thesaurusa, od teh jih je 127, ki jih je treba
popraviti za eno enoto na desetem mestu, da bi ustrezali pravilu,
10 za dve enoti in eno za tri enote. Od 127 jih odpade 49 na sinus,
35 na kosinus in 43 na tangens; preostalih 11 popravkov za 2 ali 3
enote se nanaša le na tangens. Prizadeti koti so deljivi11 s 27 min-
utami, in nenavedeni so tisti, pri katerih logaritmi niso potrebni
popravkov. Poleg tega naredimo te primerjave tudi brez Hobert-
Idelerjevih na roko napisanih tabel, kajti na splošno razširjene
Calletove tabele vsebujejo logaritme sinusov in kosinusov na 14

10Tista dva stolpca od treh, iz katerih je izračunan preostali (op. prev).
11Gauss piše izmerljivi (op. prev.).
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mest za vsako tisočinko kvadranta. Če si iz teh, tudi po potrebi
za vse kote pod dvema stopinjama, izposodimo tiste, ki so deljivi
s 5′24′′, toda ne s 27′, dobimo primerjavo Vegovih logaritmov s
118 koti z natančnejšim izračunom, od koder postavimo rezultate
v naslednjo shemo (I):

Sin︸︷︷︸ Cos︸︷︷︸ Tang︸ ︷︷ ︸
0 65 75 54
1 53 43 53
2 10
3 1

Ta števila, na primer v zadnjem stolpcu, pomenijo, da je med 118
logaritmi tangensov 54 pravilnih, 53 jih je potrebnih popravka
za 1 enoto na desetem mestu, 10 za 2 enoti in ena za 3 enote.
Iz tega že sledi, da noben stolpec v Vegovih tabelah v celoti ni
pravilno določen in da so z veliko verjetnostjo logaritmi tangensov
preprosto izpeljani z odštevanjem števil iz stolpca kosinusov od
tistih iz stolpca sinusov.

Avtorja omenjenih decimalnih tabel bi sicer lahko dala dvakrat
toliko primerjav iz svojega rokopisa. Lahko pa ulovimo še veliko
večji plen, če uporabljamo najbolj cenjene Briggsove tabele (v
Trigonometria Britannica, ki jo je izdal Gellibrand po njegovi
smrti leta 1633), ki prinašajo logaritme sinusov, kosinusov za vse
stotinke običajne stopinje na 14 mest, in iz katerih si je Callet iz-
posodil prej omenjena števila. Vsebuje snov, da lahko preverimo
Vegove tabele za 1060 kotov, torej skupno za 3180 logaritmov.
Sam sem se vendar omejil na preverjanje 81 kotov ali 243 loga-
ritmov, od 14◦0′ do 18◦0′, iz katerih sledi rezultat (II):

S.︸︷︷︸ C.︸︷︷︸ T.︸︷︷︸
0 29 56 36
1 52 25 42
2 3
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Če združimo skupini (I) in (II), seveda tako, da skupne kote
upoštevamo le enkrat, potem pridelamo za 190 kotov naslednjo
shemo (III):

S.︸︷︷︸ C.︸︷︷︸ T.︸︷︷︸
0 8̇9 126 87
1 101 64 90
2 12
3 1

Če hočemo ta števila uporabiti za oceno razmerja med pravil-
nimi in nepravilnimi logaritmi, moramo najprej narediti majhen
odbitek. V (I) je logaritem sinusa 45◦ dvakrat štet, namreč hkrati
tudi kot log cos 45◦; nadalje je vštet v tangensnem stolpcu tudi
logaritem tangensa 45◦, ki je racionalen. Isto velja za (III) in
moramo zato, za zgornji namen, rezultat iz tega povedati v tem
smislu, da se je izkazal med 568 preverjenimi iracionalnimi lo-
garitmi 301 kot pravilen in 267 kot nepravilni. Če smemo to
razmerje jemati kot povprečno, potem domnevamo, da je temu
ustrezno med 68 038 iracionalnimi logaritmi Vegovega Thesaurusa
(v katerem, kako poceni, kotangensi niso všteti) po vsej verjet-
nosti nekako 31 983 napačnih.

Verjetno pa je to število še znatno premajhno. Iz mojih papir-
jev, na katerih so bili pred daljšim časom in z drugim namenom
izračunani logaritmi trigonometričnih funkcij na 14 mest za nekaj
skupin kotov, ki si ne sledijo skokoma, ampak v istih intervalih
kot v Vegovih tablicah, sledi najmanj to, da zgornji rezultat (III)
še ne izpričuje nobenega pravilnega merila za nenatančnost teh
tabel. Medtem ko pri onih 190 kotih ni nobenega posameznega
primera, pri katerem bi bilo treba izboljšati logaritem sinusa ali
kosinusa za več kot eno enoto, taki primeri niti niso redki pri tis-
tih kotih, ki jih ni v Trigonometria Britannica, in kjer jih moramo
torej za potrebno primerjavo pripraviti šele z posebnim računom.
Zato tule prilagam rezultate tistega računanja, ki lahko služijo
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temu, da svojo predstavo o stopnji nenatančnosti števil v Ve-
govem Thesaurusu še bolj okrepimo.

Primerjava števil v Thesaurusu pri 21 kotih, od 15◦38′20′′ do
15◦41′40′′, z natančneje izračunanimi je dala (IV):

S.︸︷︷︸ C.︸︷︷︸ T.︸︷︷︸
0 4 12 1
1 9 8 8
2 6 1 6
3 2 4
4 2

Primera, pri katerih se pojavijo največje napake in je treba vnesti
popravke, sta:

15◦40′20′′, s popravki +3, −1, +4,
15◦41′30′′, s popravki +3, 0, +4,

in sicer pri logaritmih sinusa, kosinusa in tangensa.

Prav tako je primerjava z Vegovimi števili pri 93 kotih, od
1◦19′52′′ do 1◦21′24′′, z natančneje izračunanimi dala (V):

S.︸︷︷︸ C.︸︷︷︸ T.︸︷︷︸
0 38 30 17
1 39 56 41
2 15 7 22
3 1 11
4 2

Največji odstopanji sta pri kotih 1◦20′10′′ in 1◦20′15′′; potrebni
popravki so pri prvem −2,+1,−4 in pri drugem −2,+2,−4.

Skupini IV in V nimata enakega izvora, kajti števila v The-
saurusu za skupino IV so vzeta iz Vlacqove Trigonometria Arti-
ficialis, nasprotno pa preostala spadajo k pridruženim, ki jih je
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pod Vegovim vodstvom in nadzorstvom izračunal poročnik Dorf-
mund. Po zgornjih shemah se zadnja zazdijo nekako manj ne-
natančna kot prva, čeprav je skupina IV premalo številna, da bi
utemeljili zanesljivo presojo. Vsekakor iz obeh skupin, ko ju damo
na kup, sledi ocena totalna nenatančnost tabel, ki je prej nekoliko
preugodna kot obratno. Iz te primerjave sledi za 114 kotov (VI):

S.︸︷︷︸ C.︸︷︷︸ T.︸︷︷︸
0 42 42 18
1 48 64 49
2 21 8 28
3 3 15
4 4

Torej sta tukaj med 342 logaritmi le 102 taka, ki ne potrebujeta
izboljšave, proti 240 nenatančnim. Po tem razmerju bi lahko med
68 038 iracionalnimi logaritmi pričakovali 47 746 nenatančnih.

Vsota kvadratov odklonov je za sinuse 159, za kosinuse 96, za
tangense 360. Kot srednjo napako lahko torej vzamemo za si-
nuse 1,18, za kosinuse 0,92, za tangense 1,78. Potem ne moremo
dvomiti, da so logaritmi tangensov izvedeni. Da so števila v kos-
inusnem stolpcu manj nenatančna kot ona v sinusnem stolpcu,
pač vsaj deloma nedvomno prihaja iz tega, da prve za izpolnitev
potrebne interpolacijske metode izpadejo enostavnejše, morda pa
lahko vmes sodelujejo še drugi vzroki, o čemer bi si lahko postavili
le nezanesljive domneve.

C. F. Gauss

Kot vidimo, je bila Gaußova kritika Vegovega logaritmovnika kar huda in
pikra. Od takrat so sestavljalci tabel bolj pazili na zaokroževanje rezultatov.

In kje je Vega najbolj grešil? Logaritme sinusov in kosinusov ni vedno
pravilno zaokrožil na zadnji decimalki, kot je razvidno na primerih dveh kotov
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Slika 2: Začetek Gaußove kritike.

v spodnji tablici, kjer pomeni (V) Vegov rezultat v tabeli, (D) pa rezultat na
dve decimalki več. Izračuni so preverjeni z računalniškim programom Derive,
zato (D). V tabelah trigonometričnih funkcij so logaritmi povečani za 10.
Primer: log sin 1′′ = −5.314 4251 332. V tabelah najdemo 4.685 5748 668.

Kot α log sin α + 10 log cos α + 10 log tg α + 10
1◦20′10′′ 8,367 6805 811 9,999 8819 043 8,367 7986 768 (V)

8,367 6805 808 65 9,999 8819 044 40 8,367 7986 764 24 (D)
1◦20′15′′ 8,368 1317 143 9,999 8816 586 8,386 2500 557 (V)

8,368 1317 140 73 9,999 8816 587 69 8,368 2500 553 03 (D)
-2 +1 -4
-2 +2 -4

Za izračun logaritma tangensa je, kar v bistvu ni nič narobe, od loga-
ritma sinusa odštel logaritem kosinusa. Ker imata slednja dva že napako na
zadnjem mestu, se je napaka pri logaritmu tangensa samo še povečala, kar
piše na dnu zgornje tablice.
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Slika 3: Del Vegove tabele z napakami.

Vega ponuja cekine

Jurij Vega je bil tako zelo prepričan v pravilnost svojih tabel, da je ponudil
nagrado vsakomur, ki bi našel kakšno napako in jo prvi javil. Kaj točno je
ponujal Vega? Na koncu predgovora v Popolno zakladnico logaritmov piše
(navajamo v starinskem nemškem pravopisu zapisano besedilo, ki pa je na
voljo tudi v latinščini):

Es iõ zwar gar nicht wahrscheinlich, dennoch aber wohl möglich,
dass bey der Herausgabe dieses Werkes irgend eine fehlerhafte
Stelle sey übersehen worden. Um solche ausfindig zu machen,
verpflichte ich mich hiermit, — eben so wie bey der erõen Au-
flage meiner logarithmisch-trigonometrischen Tafeln (Wien 1783),
meinem ersten Versuche solcher undankbaren Beschäftigungen —
für jede erõe an mich zu machende Anzeige eines jeden übersehenen
Fehlers, der zu falschen Rechnungen Anlass geben kann, einen
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kayserl. Dukaten zu bezahlen, und sodann die angezeigten fehler-
haften Stellen bey einer schicklichen Gelegenheit öffentlich bekannt
zu machen, damit man doch auf diese Art vollkommen fehlerfr-
eye logarithmische Tafeln erhalte, falls dieses Werk ja noch einige
fehlerhafte Stellen enthalten sollte.

Geschrieben bey der kayserl. königl. Armee am obern Rheine
am sten Oktober .

G. Vega

Na Nemškem se je Vega boril kot Avstrijec na strani evropskih koalici-
jskih sil proti Francozom pri Fort Louisu, Manheimu, Mainzu, Wiesbadnu,
Kehlu in Dietzu. Kar se tiče nagrade za najdeno napako v logaritmih, je
potemtakem v latinščini in nemščini napisal naslednje:

Sploh ni verjetno, je pa vseeno mogoče, da je bilo pri ob-
javi tega dela spregledano kakšno napačno mesto. Da bi jih
našel, se zavezujem — tako kot sem to storil pri prvi izdaji
svojih logaritemsko-trigonometričnih tabel (Dunaj 1783), ki so
bile moj prvi poskus takšnega nehvaležnega dela — plačati ce-
sarski dukat za vsako prvo prijavo vsake spregledane napake, ki bi
lahko povzročila napačne izračune, nato pa ob primerni priložnosti
javno objaviti sporočena napačna mesta, tako da bo mogoče na ta
način dobiti logaritemske tabele popolnoma brez napak, v kolikor
to delo še vsebuje nekatera napačna mesta.

Napisano v cesarsko-kraljevi vojski ob zgornjem Renu prvega
oktobra 1794.

G. Vega

Gaußu je očitno zelo šla v nos beseda popolna, vollständig v naslovu
Popolna zakladnica logaritmov. Po njegovem mnenju Vegove tabele nikakor
niso popolne. Glede napak, ki jih, roko na srce, ni malo, zlasti na zadnjih
decimalkah v tabelah trigonometričnih funkcij, pa bi Vega po Gaußovem
mnenju moral žrtvovati kar precejšno vsoto denarja, da bi poplačal vse prve
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najditelje napak, če bi se strogo držal svoje obljube. Še več, Gauß se je
spomnil celo na kralja Širama in iznajditelja šaha. V nadaljevanju bomo
pojasnili, za kaj pri tem gre.

Gauß je s svojo kritiko Vegovega Thesaurusa veliko pripomogel, da se je
zaupanje matematikov v pravilnost logaritmovnikov do temeljev zamajalo in
da so jih po vsem svetu od takrat naprej začeli na veliko popravljati.

Kralj Širam in iznajditelj šaha

Morda je komu v gimnazijskih letih prišla v roke knjiga Od poštevanke do
integrala: Matematika za vsakogar [2], ki jo je napisal avstrijski pisatelj
Egmont Colerus von Geldern (1888–1939). Naslov originala je Vom Ein-
maleins zum Integral: Mathematik für Jedermann. V slovenščini je izšla
leta 1951 pri Mladinski knjigi v Ljubljani. Colerus je napisal še nekaj mate-
matično zgodovinskih del, na primer Od Pitagore do Hilberta in Od točke
do četrte dimenzije. Ker je skupaj z nemškimi pisatelji v Avstriji v neki
izpovedi pozdravil priključitev Avstrije k Tretjemu rajhu, je prišel po drugi
svetovni vojni na slab glas, tako da njegovih knjig nekaj časa niso izdajali.
Kaj je kljubovalo temu, da je delo Od poštevanke do integrala že leta 1951
izšlo v nekdanji Jugoslaviji, kjer je bila navada, da so marsikaterega pisatelja
ali pesnika, ki ni bil med vojno na pravi strani, preprosto zamolčali ali celo
prepovedali, lahko samo ugibamo.

Kakorkoli že, Colerus daje v knjigi Od poštevanke do integrala primer gro-
mozansko velikega števila v zvezi s šahovsko desko, ki ima 64 polj, izmenično
črnih in belih. Šah marsikomu nikoli ni bil priljubljen, tako kot ne skakanje
čez kozo ali konja pri telovadbi. Legenda pravi, da je šah izumil nekje sredi
prvega tisočletja nekje v Indiji neki Sisa Ben Dahir (v imenu si strokovnjaki
niso popolnoma enotni) in da je bila nova igra kralju Širamu tako všeč, da
so morali nemudoma poiskati avtorja in ga pripeljati pred kralja. Ta ga je
spraševal, kaj naj mu za izum podari. Sisa se je nekaj časa izmotaval, da
nič, nazadnje, ko kralj nikakor ni odnehal, si je zaželel, naj mu na prvo polje
šahovske deske položijo eno pšenično zrno, na drugo dve, na tretje štiri, na
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vsako naslednje dvakrat več kot na prejšnje, vse do štiriinšestdesetega polja.
Morda je šlo za riževa zrna, kar pa za zgodbo ni tako bistvenega pomena kot
njihovo število. Nekateri, vključno s Colerusom, menijo, da je Sisa barantal
samo za število zrn na zadnjem polju, to je "samo" za

Z ′ = 263 = 9223 372 036 854 775 808

zrn, drugi pa imajo v mislih vsa zrna, sešteta od prvega polja do zadnjega.
Kralj je menil, da v nobenem primeru zrnja ne bo niti za pošteno potico. Na
dvoru so nekaj časa računali in izračunali, da si Sisa, po drugi inačici zgodbe,
želi natančno

Z = 1 + 2 + 4 + 8 + . . .+ 263

pšeničnih zrn. Kako to hitro izračunati, je po svoje tudi zanimivo, vsaj
tako kot seštevanje mladega Gaußa? Potrebna je majhna zvijača. Najprej
zapišemo

2Z = 2 + 4 + 8 + . . .+ 263 + 264,

nato pa še

Z = 2Z −Z = 2+4+8+ . . .+263 +264 − 1− 2− 4− 8− . . .− 263 = 264 − 1.

Množiti z 2 ni težko in dvorni matematiki so izračunali

Z = 18 446 744 073 709 551 615.

To število je nekdo kralju tudi naglas prebral. Če Z razstavimo na prafak-
torje, dobimo:

Z = 3 · 5 · 17 · 257 · 641 · 65537 · 6700417.

Toliko pšeničnih zrn je več kot vsa zaloga pšenice na Zemlji. Ko se je kralj
tega zavedel, je baje ukazal Sisu, naj si jih kar sam našteje. Revež bi 264 − 1

zrn štel 584.5 milijarde let, če bi vsako sekundo vzel eno zrno in zraven
še izgovoril ustrezni glavni števnik. Število Z ′ je prav tako ogromno, saj
je Z ′ = (Z + 1)/2 in se količini žita po eni in drugi inačici med seboj ne
razlikujeta bistveno.
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Slika 4: Beli je na potezi.

Koliko pa je vse pšenice skupaj v tej nagradi? Če vsako zrno tehta 40
miligramov, je žita 737.87 milijard ton. Če bi vse žito naložili na tovornjake,
od katerih bi ga vsak prevažal 7.7 ton, bi potrebovali 95.8 milijard takih vozil.
Njihov konvoj bi bil dolg od Sonca (s) do Plutona (J), če bi na vsake 62
metrov stal en tovornjak. Kljub temu pa je število zrn pravi pritlikavec v
primerjavi z najmanjšo rešitvijo tako imenovane Pellove enačbe

x2 − 4 729 494y2 = 1,

ki jo navajajo pri Arhimedovem problemu o govedu. Še vedno pa je ogromno.
Beseda šah je perzijska, pomeni pa kralj, èA

�
�. Tako kot indijske številke

so tudi šah posredovali Evropi Arabci, ki šahu pravijo šatrandž, zapišejo pa
s svojimi črkami, seveda od desne proti levi, kot i.

	
KQ¢

�
�. Cilj šahovske igre

je matirati nasprotnika. Izraz šah-mat je perzijski in pomeni smrt kralju,
�

HAÓ èA
�

�. Ker se pri igranju šaha pogosto uporablja izraz šah-mat, so Rusi
izumili za šah besedo xahmaty. Angleži uporabljajo za šah besedo chess,
Francozi échecs, Italijani scacchi, Španci ajedrez, Katalonci escacs, Luzitanci
xadrez, Romuni şah, Madžari sakk, Turki satranç, Finci shakki, Hindujci
ftr\j, v sanskrtu ct� rR̂g in še bi lahko naštevali.

Tudi šahovske figure imajo zanimiva imena. Na primer kmet: angleško
pawn, nemško Bauer, rusko pexek, italijansko pedone, turško piyon, špansko
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péon, katalonsko peó, portugalsko peão, finsko sotilas, arabsko Xñ
	
Jk. , hinduj-

sko =yAdA.
Ubogemu Vegu bi se res zlahka zgodilo, tako kot kralju Širamu, katerega

kašča iznajditelju šahovske igre ni dovoljevala podeliti dogovorjene nagrade.
Kljub vsemu se ni kaj dosti govorilo in pisalo o tem, koliko dukatov je na
račun napak izplačal Vega, nekaj pa jih je zagotovo.

Slika 5: Iz Vegove spominske sobe v Zagorici.

Za konec

Motiti se je človeško, v zmoti vztrajati pa slaboumno. Tako pravi stari
latinski pregovor, originalno Errare humanum est, sed in errore perseverare
dementis. Tako naj bi rekel rimski modrec, državnik in dramatik Lucius
Annaeus Seneca (4 n. št. – 65 n. št.). Tudi matematiki, celo največji, se včasih
zmotijo, kot smo videli. Pogosto pa napačni sklepi matematike prisilijo, da
poiščejo napako in jo popravijo. Pri tem pogosto pridejo do novih spoznanj ali
celo novih teorij. Lahko bi celo rekli, da se na napakah učijo tudi matematiki.
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